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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
وسلم تسليما كثريًا إىل يوم والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه  ،احلمد هلل رب العاملني

 :أما بعد ،   الدين

فهذا هو اجمللس اخلامس عشر من جمالس التعليق والشرح على منت خنبة الفكر ضمن دروس معهد 
هلجرة العلمية، وهو الكتاب اخلامس من الكتب املقررة يف هذا علوم التأصيل التابع لشبكة إمام دار ا

 -تعاىل-وأظنه إن شاء اهلل  ،–رمحه اهلل تعاىل -املعهد، وقد قُرئ ما يُراد شرحه من كالم املصنف 
سننتهي من هذا الكتاب  -تعاىل–ألننا إن شاء اهلل -وقبل أن أنسى  ،من الكتاب ما يف ذلكآخر 

يكون جملس الدرس القادم يف بعض االستدراكات واملناقشات وسد الثغرات اليت  -ةيف هذه الليل
كاملعضل والتدليس والتنبيه على ما يصلح لالستشهاد   ،رأيت أهنا حتتاج إىل بعض التنبيه أو التمثيل

  .يكون ذلك يف درس الليلة القادمة -تعاىل–وما ال يصلح إن شاء اهلل 

 

  (َومَن اْلُمهم  )  :-رمحه اهلل تعاىل  –قال 

يَن، َوَأْسَماِء اْلُمَكنِّينَ )أي على طالب احلديث واملقبل عليه أيضا معرفة   هذا وما  ( ُكَنى اْلُمَسمِّ
ألن  ؛بعده من املهمات اليت يعتين هبا طالب العلم أو يعتين هبا احملدث واملشتغل بطلب احلديث

واملؤتلف  ،واملشتبه ،معنا يف املتفق واملفرتق كما مر،  الرواة على الباحث أو على الطالباختالط 
على احلديث فحيث يظن أن هذا الراوي هو فالن  يؤثر على حكمه ،وما شابه ذلك ،واملختلف

 وتقدم بيانه. ،تقدمت اإلشارة إليه وهذا قد .يكون آخر

 ،ْعرف كناهمالرواة اشتهروا بأمسائهم فال ت ُ  أن بعض :يبني هذا فيقول -رمحه اهلل تعاىل-فاملصنف  
ين هلم رواية فيبدأ باملكثرين ومن ذا اللك العكس وخصوصً ذوك ،فينبغي أن يعرف كىن هؤالء الرواة
  .عليهم مدار األسانيد ومدار الرواية

 ،ويبدأ مبن عليهم مدار الرواية ،فيبدأ باملكثرين ،ه الطريقةذومن أراد أن حيفظ جهده يف العلم فليبدأ هب
 .ألن بعضهم منضبط ؛اذوهك ،مث يبدأ بالكتب الستة ،اب الصحيحنيلك يبدأ بأصحذمث بعد 
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فتجد يف بعض الكتب أهنم يريدون الراوي  ،ا مستقلةف فيها األئمة كتبً ه األنواع كلها صن  ذوه 
وقد  ؛اك راو  ذو  ا راو  ذلك واملطلع على طرقهم يظن أن هذ العارف بفغرْي  ،وتارة يريدونه بامسه ،بكنيته

ا لك تعمدً ذأهنم كانوا يتعمدون  -أي تدليس الشيوخ-ب التدليس عند بعض احلفاظ كروا يف أسباذ 
 ا أو ال يتفطن فيه.ذا الطالب يتفطن هلذحىت ينظروا هل ه ،لالمتحان واالختبار

  ،ومجعوا بني األمرين ،يف األمساءمفردة ا ا مفردة يف الُكىن وكتبً كتبً  –رمحهم اهلل  –وقد صنف العلماء  
اإلمام يف الُكىن هو كتاب  كتاب مصنفا النوع، وأجل   ذرون هثب الرتاجم يكلك ضمن كتذك

وبعض الرواة يشتهرون  ،فبعض الرواة يشتهرون بأمسائهم يب أمحد احلاكم شيخ أيب عبد اهلل؛احلافظ أ
فطلحة بن ُعبيد اهلل أحد املبشرين باجلنة وعبد الرمحن بن عوف  ؛فتجمع بني امسه وكنيته ،بكناهم
فتجمع  .ىن بأيب حممدملبشرين باجلنة واحلسن بن علي بن أيب طالب ومجاعة آخرين كلهم ُيكْ أحد ا
ا ذوهك .ن بأيب عبد اهللكنوْ  مالك والشافعي وأمحد يُ ة مثاًل جتد أن األئمة الثالث :ا يف األئمةذمثل ه

ن الصحابة  ومجاعة م ،وجابر ،وسلمان ،يفةذوحوعلي بن أيب طالب  2(...)جتد الزبري بن العوام 
 .كلهم يكىن بأيب عبد اهلل

 .ه الطريقةذفيبقى معك أن حتفظ الكنية مبثل ه ،ا مما يسهل عليك طريق احلفظذوه 

كأيب الضحى مسلم بن   ،من الرواة يف مجيع طبقات الصحابة من يشتهر بكنيته وال يعرف امسه
لك من يقع ذ، وكمسه َعْمرواإسحاق السبيعي  ، وأيبوأيب إدريس اخلوالين وامسه عائض اهلل ،صبيح

 .وهؤالء كثر ،االختالف إما يف امسه وإما يف كنيته

ا أمهل ذا إوخصوصً  ،ص األمرح  فالبد أن تُ  ،ا النوعذا املقام هو التنبيه على أمهية هذواملقصود يف ه
  .مسها الراوي فتتعرف على كنيته أو تتعرف على اذه

يَ ): -محه اهلل ر -قال   (ُتهُ َوَمِن اْسُمُه ُكن ْ

 ،بأنّه ينقسم إىل قسمني -رمحه اهلل -يّن مُ كما قال الش    ،ما مثّلوا به وأشهر ،كنيتههو  امسه  يعين أن
 قال وهو قسمان:
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ني صوأيب حُ  ،لوا له بأيب بالل األشعريومثّ  ،هذه اليت هي امسه له غري الكنيةمن ال كنية  :أحدمها -
 يت واحد.فقد قال كّل منهما امسي وكني ،بن حيىي الرازي

ومثّلوا له بأيب بكر بن حمّمد بن عمر بن حزم  ،من له كنية غري امسه الذي هو كنية له :والثاين -
 وهو أحد ،احلارث بن عبد الرمحن بن كذلك أبو بكر ،امسه أبو بكر وكنيته أبو حمّمد ،األنصاري

 نيته أبو عبد الرمحن.ك،  امسه أبو بكر  ،الفقهاء الّسبعة

أاّل يعرف أمساء ذوي الُكىَن  ،عون ويستقبحون يف طالب احلديث أاّل يعرف مثل هذاوقد كانوا يستشن
 .وخصوصا من الّصحابة ومشاهري الّرواة ،مساءوُكىن ذوي األ

 

 .(َوَمْن َكثُ َرْت ُكَناُه َأْو نُ ُعوتُهُ ): -رمحه اهلل -قال  

والعكس  ،هر بالكنية دون االسميشت وذلك أّن بعض الّصحابة أو بعض الّتابعني أو بعض الّرواة رمّبا
وكأيب هريرة مشهور بكنيته دون  ، مشهور بكنيته دون امسهكأيب ذر مثاًل   ،يشتهر باالسم دون الكنية

 .ومثل أبيه عمر بن اخلطّاب ،عبد اهلل بن عمر مشهور بامسه دون كنيته ،امسه

 ه ُتطلب له أنّ  -مهكما قال احلافظ يف آخر كال-واملقصود  ،الّشاهد أّن هذا كثري 
ُ
 .طو التامل

وهي ما ُصد َر بأب  أو بأّم ومن العرب  ،مجع كنية :ُكىنوقوله هنا   (،ومن كثرت كناه أو نعوته): قال 
 .ا أو ُصّدر بابنمن يُلحق هبا أيضً 

 .وهو الصفة يعين األوصاف اليت يوَصف هبا هذا الرّاوي ،فهي مجع نعت :الّنعوتوأّما  

فبعض الّرواة تكثر   ،رفة طالب احلديث باملدّلسني أو من يدّلسون يف شيوخهموهذا الّنوع مهّمته مع 
 ،وأيب خالد ،كناه فقد ذكروا ابن جريج عبد امللك بن عبد العزيز املّكي أنّه كان ُيكىن بأيب الوليد

 ،ُيكىن بأيب تراب ،ُيكىن بأيب احلسن -رضي اهلل عنه  -علّي  ،وكذلك إذا نظرت يف طبقة الّصحابة
 ،قالوا ُيكىن بأيب عمر  -وإّما على جهة التّنوّع ،اخلالف إّما على جهة- -رضي اهلل عنه  -ثمان وع

فإّن هذا يقع يف الّرواة فيظن بعض طاّلب احلديث أّن هذا الرّاوي ليس هو  ؛وأيب ليلى ،وأيب عبد اهلل
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ألنّه له ثالث   ؛ذو الُكىنوقد قالوا أنّه كان يُقال ملنصور بن عبد املنعم الفراوي  ؛نفسه الذي بعده
يعين أنّه تكثر  ،ذا كثرت نعوت الرّاويالفتح. وكذلك إ وأيب ،وأيب القاسم ،كان ُيكىن بأيب بكر  ،ُكىن

ويروي عن أيب  ،فسامل أحد الّرواة من الّتابعني يروي عن أيب هريرة ،فيوصف بأوصاف عّدة ،صفاته
وهو سامل موىل  ،أوسموىل مالك بن  ،هلل املديينوهو سامل أبو عبد ا ،هذا امسه سامل .وعائشة ،سعيد

 ،وهو سامل شيالن بفتح املهملة ،وهو سامل موىل املهري ،وهو سامل موىل املصريني ،دشّداد بن اهلا
 .الد ْوسي أبو عبد اهلل وسامل ،وهو سامل موىل َدْوس

وهذه  .يف بعض األسانيدألنّه قد يتنوّع  ؛فال بّد أن يتعّرف عليه ،وكّل هذه نعوت وألقاب لواحد 
ستهداء بكالم األئّمة يصل إىل هذا فإهّنم ينّبهون على لكّن طالب العلم مع املمارسة واال ،أمور دقيقة
 هذا كّله.

َيُتُه اْسَم أَبِيِه، َأْو بِاْلَعْكِس() :قال  .َوَمْن َوافَ َقْت ُكن ْ

أبيه جتد يف الّرواة أّن أبا إسحاق سم ان وافقت كنيته فم ،مسه كنية أبيه أو كنيته كنية زوجتهأي ا 
وعكسه إسحاق بن  ،مسه إسحاقوأبوه ا ،امسه إبراهيمو  ،فهو أبو إسحاق ،بن إسحاق هكذا إبراهيم

  .أيب إسحاق الشيباين

كأيب َسَلمة عبد اهلل بن عبد األسد بن هالل   ،وكذلك أن جتد بعض الّرواة من يوافق كنيته كنية زوجته
وامسها على ، وزوجته أّم َسَلمة ،يب صّلى اهلل عليه وسّلم بَ ر ة بنت عبد املطّلببن عّمة الن ،املخزومي

 .الّصحيح هند بنت أيب أمّية سهل بن املغرية املخزومية
  .-رمحه اهلل - للشميّن  "نتيجة النظر"ستفاد من موأغلب ما أذكره يف هذه الليلة  

 .وقد ُصّنف يف هذه األنواع كتب
 .(اْلَفْهمِ  ِإَلى َيْسِبقُ  َما َغْيرِ  ِإَلى َأوْ  ،هأَبِي َغْيرِ  ِإَلى ُنِسبَ  ومنها أن تعرف َمنْ ) 
وهذا  ،من املهّم أيضا معرفة من ُنسب من الّرواة إىل غري أبيه ،ا من مهّمات طالب احلديثهذا أيضً  

  :منها أنواع كثرية
 .وعفراء هذه أّمهم ؛وعوذ ،ومعو ذ ،وكابين عفراء ومها معاذ ،كعبد اهلل بن حبينة  :أن يُنسب إىل أّمه -
  .واسم أبيه أمّية بن أيب عبيدة ،كيعلى بن منية الصحايب املشهور :ىل جدتهإومنها أن ينسب  -
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 .وهو عامر بن عبد اهلل بن اجلرّاح ،كأيب عبيدة بن اجلرّاح :ينسب إىل جدهأو  -
ألسود، وإمنا كان يف حجر األسود بن كاملقداد بن األسود، ليس هو بابن ا :إىل رجل قد تبنّاهوإّما  -

 .بن ثعلبة الكندي رواسم أبيه عمْ  ،فنسب إليه ،وتبناه ،يغوث عبد
واسم  ،وإمنا هو زوج أمه ،كاحلسن بن دينار، أحد الضعفاء، ليس دينار بأبيه :إىل زوج أمهوإما  -

 أبيه واصل.
 وهكذا يف أنواع أخرى. 

 

 :-رمحه اهلل –وقوله 

يعين  ،ليها الفهمإب نسبة ال يسبق نسَ ن بعض الرواة يُ يعين أ (اْلَفْهمِ  ِإَلى َيْسِبقُ  َما رِ َغيْ  ىِإلَ  َأوْ )
 يفهمها الشخص أو بادئ الرأي على غري حقيقتها. 

منا كان إ ؛قط ما حذا نعاًل ": قال يزيد بن هارونوهو خالد بن ِمهران،  ،اءذ  فمن ذلك خالد احلَ 
 ."سب إليهاء فنُ ذ  جيلس إىل حَ 

فإنه مشهور بأيب  ،األنصاري اخلزرجي البدري ريف عقبة بن عمْ  ،كر مع شدة اخلالف فيهكذلك ما ُذ و 
ا، وحممد بن سعد يرجح أنه شهد بدرً ثري، فالبخاري ا؟ فيه خالف كمسعود البدري، فهل شهد بدرً 

عود واخلالف كبري ومشهور يف أيب مس ؛ا، وكذلك أبو عمر بن عبد الربيقول بأنه مل يشهد بدرً 
: سألت طالب علم مثاًل فسعود البدري فإذا قلت أبا م، -رضي اهلل عنه وأرضاه–األنصاري  البدري

 ا.ملاذا قيل فيه البدري؟ يقول ألنه شهد بدرً 

مل يشهدها؟ فإذا  ا أوبدرً   أهل العلم، هل شهد عقبة بن عمرهذه املسألة فيها خالف بنينعم، 
أجاب بسابقة الذهن  نإف ؛بالقول فجوابه صحيح علمأجاب على مقتضى العلم يعين أجاب وهو ي

 ا يف نفس األمر.فجوابه خطأ وإن كان صحيحً  ،والفهم

 اْسمُ  اتَفقَ  َوَمنِ  َفَصاِعًدا، َشْيِخهِ  َوَشْيخِ  َشْيِخهِ  اْسمُ  َأو َوجدِه، أَبِيهِ  َواْسمُ  اْسُمهُ  اتَفقَ  َوَمنِ ): قال
 .(َعْنهُ  َوالراِوي َشْيِخهِ 
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 ألنه قد يقع فيه نوع من التصحيف.  ؛اا دقيق جدً يضً وهذا النوع أ 

ا اسم وخصوصً  ،وقد وقع كثري من الرواة والقراء والفقهاء أن تتفق أمساؤهم وأمساء آبائهم وأجدادهم
فإنك إذا نظرت يف كثري من الرتاجم جتد أن الراوي امسه حممد بن حممد بن حممد إىل ثالثة،  ،حممد

وذكروا يف ذلك  .كون امسه قد طابق اسم أبيه أو اسم شيخه وشيخ شيخهإىل أربعة، وقد يزيدون، في
      املشهور ب ،سليمان بن أمحد الطرباين عن سليمان بن أمحد الواسطي عن سليمان بن عبد الرمحن

 فإن هؤالء اتفقت أمساؤهم وأمساء شيوخهم.  ،بيل"حْ رَ "ابن بنت شُ 

وروى عنه  كابن جريج روى عن هشام بن عروة  ،ها من اتفق اسم شيخه والراوي عنومن ذلك أيضً 
ا روى هشام بن يوسف الصنعاين، وكذلك كما قلت لكم يف هذا الدرس أو يف درس آخر أن مالكً 

 عن عبد الرمحن بن القاسم وروى عنه عبد الرمحن بن القاسم. 

 ألوراق.مثل هذا مما حيذر طالب العلم وطالب احلديث إذا نظر يف األسانيد أن ختتلط عليه اف

  (َواْلُمْفَرَدةِ  اْلُمَجرَدِة، اْْلَْسَماءِ  َوَمْعرَِفة) :قال

ا كثرية، أراد أن من مهمات طالب احلديث أن يعرف األمساء اجملردة، وهذا صنف فيه أهل العلم كتبً 
 فجردوا أمساء الضعفاء، وجردوا أمساء الثقات، وجردوا أمساء اجملروحني، وجردوا أمساء الصحابة، وجردوا

أمساء التابعني. وكذلك الكثري من الكتب على حسب هذا التجريد الذي جيردون به هؤالء الرواة 
 وهذه الرتاجم.

ا يف كتب يوجد مفرقً ، -رمحه اهلل–مين كما يقول الشُ "،ردة فهو فن مليحفوأما معرفة األمساء امل": قال
بن هارون الربدجيي، وقد استدرك أمحد  احلفاظ، وقد أفرد بالتصنيف، وممن صنف فيه احلافظ أبو بكر

ا، وبعض هذا النوع مهم جدً فة وهلا ثان وثالث وأكثر من ذلك. عليه غري واحد أمساء جعلها مفرد
أيب صفرة. قال ابن عبد يكىن ب ،عسعس بن سالمة :نظري، مثل مليس هل ،الرواة امسهم اسم مفرد

 ".من األمساء املفردة ال يعرف له نظري"الرب: 

تيبة بن سعيد ه، قعباس ليس يف الكتب الستة غريُ  ب بن أيب مسلم اهلامشي موىل ابنوكذلك ُكري
الكتب الستة غريه. وهذا يُنبه عليه ابن امللقن يف "اإلفصاح" عند شرحه  البغالين أبو رجاء ليس يف
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اء لصحيح البخاري بكثرة دون غريه؛ فإن من فوائد كتاب "اإلفصاح" البن امللقن اعتناؤه هبذه األمس
 هناك يف الكتب الستة أحد سوى هذا الراوي؟  يعيناملفردة. جماهد بن جرب املكي، 

يف دروسه ُيكرر كلما جاء قتيبة بن سعيد  -عليه رمحة اهلل–وهذا الفن مهٌم جًدا، كان شيخنا مقبل 
 (. ليس يف الكتب الستة سواهيقول: )

 يسر على طالب العلم طلبه.وله نظائر كثرية، املراد هو التنبيه على هذا، هذا مما ي

 ،اْلُكَنى ، َواْْلَْلَقاِب(َكَذا وَ )قال: 
أمساء  ذاكاملفردة، هالُكىن واأللقاب  مهم أيضا معرفة ،معرفتهاكون األمساء املفردة يف   1)...( يعين

 عندنا الكىن املفردة.هنا و  ،مفردة
قولون ليس له فهذا ي ،ص بن غيالنوامسه حف ،الياءأبو ُمعيد بضم امليم وفتح العني املهملة وسكون  

 مفرد. فهو ،نظري يف هذه الُكنية
وهو ُسحنون بن سعيد  ،ُسحنون املالكي -كما مثل الُشمين-وكذلك ذكروا من األلقاب املفردة  

ويُقال  ،يُقال ُسحنون ،-كما ذكروا-وامسه عبد السالم، فإن هذا لقب مل ُيشاركه فيه أحد  ،القريواين
 ختاره القاضي عياض والُشمين أنه ُسحنون.َسحنون، والذي ا

 وكذلك قال:
 َواْْلَْنَساِب. َوتَ َقُع ِإَلى اْلَقَباِئِل َواْْلَْوطَاِن : ِبََلًدا ، َأْو َضَياًعا ، َأْو ِسَكًكا ، َأْو ُمَجاِورًَة . ) 

  َوِإَلى الصَّناِئَع َواْلِحَرِف(
ب إليه الشخص، فإما أن يُنسب إىل قبيلته، وهو ما يُنس ،مجع نسبة األنسابهذا هو األنساب ، و 

نعة أو حرفة، وهذا  وإما أن يُنسب إىل بلده وطنه، وإما أن يُنسب إىل ضيعة أو سكة أو جُماورة أو صَ 
 كثري من رََأى كتاب "األنساب" للسمعاين رََأى شيًئا كثريًا جًدا.

ودخل الناس يف  ،م وسكنوا احلاضرةوالعرب مل يكونوا ينتسبون إال إىل قبائلهم؛ لكن ملا جاء اإلسال 
فصاروا يُنسبون إىل األوطان بعضهم أو إىل البالد أو إىل القرى أو إىل  ،ودخل املوايل ،دين اهلل أفواًجا

 وما شابه ذلك. ،السكك أو إىل األزقة

                                                           

(02.02كلمة غير واضحة )الدقيقة:  
1  
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يُقال الدمشقي،  ،فعبد الغين بن سعيد املصري، الليث بن سعد املصري، الطحاوي، وكثري جًدا
رف هذه النسبة سب إليه األشخاص، فيعكل هذا مما يُن ؛ي، اليماين، الداراين، املَدين، املِديينالشام

 .مساء بعضها ببعضبعض البالد قد يتناسب أو يشتبه أ نفإ ،تدليسويتحقق حىت ال يكون هناك 
  

   (َقْد تَ َقُع أَْلَقابًاَكاْْلَْسَماِء. وَ   ،َويَ َقُع ِفيَها اْْلت َِّفاُق َواْْلْشَتَباهُ ) :-رمحه اهلل-قال 
 ،اللفظ ويف اخلطمسائهم االتفاق يف أيًضا تقع يف أنساب الرواة أن أ -رمحه اهلل-مبعىن أراد احلافظ 

 ىل قبيلة، مثل احلنفي هذه نسبة إخرإليه اآل حدهم غرُي ما نسبويكون االفرتاق بأن ما نسب إليه أ
 .النعمان بن ثابت ىل بين حنيفةوأيًضا حنفي نسبة إ ،وهم بنو حنيفة

 .وهكذا يتميز لطالب العلم النسب 
 ي.بُ ل  واأللي يْ األمساء مثل ما يقع يف األاخلط دون اللفظ، مثلا االشتباه يف ويقع أيضً  

 

  َوَمْعرَِفُة َأْسَباِب َذِلَك(): -رمحة اهلل-قال 
ب ما سَ  هي الن  اليت ،سباب وقوع ذلكأ ليه ما هوا ينبغي لطالب احلديث أن يتعرف إمميعين أن 

عرزم يف  انةمنسوب إىل جب   ،زايإسكان الراء، بعدها و  املهملة رمي العرزمي بفتحعبد الكف، سببها
 .نزل هبا ألنه ؛وهي قبيلة من بزارة ،الكوفة

  (َوَمْعرَِفُة اْلَمَواِلي ِمْن َأْعَلى َوِمْن َأْسَفِل ؛ بِالرِِّق ، َأْو بِاْلِحْلفِ قال رمحه اهلل )
أن يتعرف على املوايل، واملوايل إما  ن يتعرف عليهأن مما ينبغي على طالب احلديث أ -اهلل رمحه- أراد

واملعَتق، فكالمها املعِتق فهما  ،املعَتق وهو األسفلوإما أن يكون من  ،املعِتقوهو  أعلى أن يكون من
 .تعرف على هؤالء املوايلفي ؛موىل يقال له:

 :وهذا الوالء 

 .له ا له فيعتقه فيصري مواًل أنه يكون مملوكً  :مبعىن الرقبقد يكون  -    

 عن البخاري يقال ذاوهل ؛فيكون له الوالء للحلف ،نه يدخل يف حلفهأ :مبعىن احللفبوقد يكون  -  
 ميين، هذا يلغزون به؛ ألن هذا من جهة احللف. إنه
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 ألن ؛اجليم بضمّ  فيعْ اجلُ  له يقال ،عيلإمسا بن حمّمد اهلل عبد أبو وهو    اهلل رمحه    البخاريّ  واإلمام
 .املوايل عرفيُ  عرفون،يُ  هؤالء . اخارىايل وَ  عفياجلُ  أخنس بن اليمان يد على أسلم أبيه جدّ  املغرية

 (.واْلخوات اإلخوة ومعرفة)   : اهلل رمحه    قال 

  2.(..)و سريين كأبناء ،احلديث بطلب مشتهرين يكونون أخوات وهلم إخوة هلم الرواة بعض 
 الرواة، منو  ،التابعني وأتباع ،التابعني ومن الصحابة من مخسة وبعضهم ،سّتة وبعضهم ،أربعة بعضهم

 بن وعمر ، -وأرضاه عنه اهلل رضي    الصّديق أوالد هؤالء وأمساء وعائشة وحمّمد الرمحان فعبد
 عبد بن العّباس كبين ،العشرة أو تسعةالإىل  يصلون وقد أخوان؛ هؤالء اخلطّاب بن وزيد اخلطّاب
: عشرة ذكروهم    والسالم الصالة عليه النيبّ  عمّ  هو اّلذي املطّلب عبد بن العّباس فأبناء املطّلب،
 وكان ،أصغرهم وكان وتّام، ،وكثري ،واحلارث ،وعون ،ومعبد ،مثَ وق ُ  ،الرمحان وعبد ،اهلل وعبد ،الفضل
  :ويقول حيمله - عنه اهلل رضي-  العّباس

 عشرة فصاروا بتّمام تّوا

 بررة اكرامً  فاجعلهم ربّ  يا

 الشجرة وأنِ  اذكرً  هلم واجعل

 صّلى اهلل رسول بنات علىأيضا  يتعّرفو  .وأميمة ،حبيبة وأمّ  ،كلثوم أمّ : البنات من ثالث له كان
 وسّلم.  عليه اهلل

 

 الشيخ به بيتأدّ  ما أي والطالب، الشيخ بآداب الكتاب وختم األبواب، هذه ختم أن بعد قال
 : أقسام ثالثة وهذا الطالب به ويتأّدب

  ،والطالب الشيخ فيه يشرتك قسم -

  ،الشيخ به ينفرد وقسم -
                                                           

(02.84انقطاع في الصوت )الدقيقة: 
0  
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 الطالب. به ينفرد وقسم -

 السلف بعض كان وقد ،واألدب احلرص مع إاّل  ناليُ  ال العلم فإنّ  ،مهمّ  باب اأيضً  الباب وهذا 
 ."ادقيقً  وأدبك املحً  كلمَ عِ  اجعل" :يقولون املبارك وابن كسفيان

 املشهور الرمحان عبد أيب بن ربيعة إىل وترسله ،تعّممه كانت أّمه أنّ  مالك اإلمام ترمجة يف وذكروا 
 . "علمه قبل ربيعة أدب من خذف اذهب" :وتقول ،بالرأي

 ،لبالطا به خيتصّ  ما هومن ،الشيخ به خيتصّ  ما منه ،أقسام ثالثة إىل ينقسم النوع هذا أنّ  الشاهد
 ألنّ  ؛الشيخ آداب وماهي الطالب آداب ماهي يعرف أن املهّمات من فهذا فيه؛ يشرتكان ما ومنه

 العلم فإنّ  ،العلم عنه يأخذ من جتاه عليه جيب وما بأدبه فيتأّدب شيخا يصري أن يوشك الطالب
 .األّول عن اآلخر يأخذه وسلسلة بنسَ 

 الدنيا أغراض من القلب طّهريُ  بأن الطلب يف ةالنيّ  استحضار: والطالب الشيخ فيه يشرتك فمّما 
 تبارك    اهلل عليها وأثىن عليها الشرع أثىن اّليت باألخالق يتخّلق وأن ،فيها الرئاسة وطلب ،عاعتهاولُ 

 أعين جيتمعا، أن وكذلك .الباطن طهارة هي وهذه ؛ وسّلم عليه اهلل صّلى رسوله عليها وأثىن    وتعاىل
 باطنه يف فيتطّهر :الظاهر طهارة قبل الباطن طهارة من بدّ  فال الظاهر، طهارة يف والتلميذ، الشيخ

 من ظاهره يف ويتطّهر ذلك، شابه وما ،واخلشية ،واخلوف ،واملراقبة ،والتقوى ،النّية بإخالص
 حديث إىل نظرت إذا هذا وكلّ  ا،متمّكنً  وجيلس ،ثيابه أحسن ويلبس ويتطّيب ،والقذرات النجاسات

 حسن على يدلّ  ممّا هذا ((...رِ عْ الش   ادِ وَ سَ  يدُ دِ شَ  ،يابِ الث   ياضِ بَ  يدُ دِ شَ  لجُ رَ  اينَ لَ عَ  عَ لَ طَ  ذْ إِ )): جربيل
 .اهليئة

 اهلل صّلى اهلل رسول حلديث حسن جملس يف وجيلس ،يتطّيب حيّدث أن أراد إذا مالك اإلمام وكان 
 ذكره هذا أن أذكر ترمجته، يف ذكروا حىّت     تعاىل اهلل رمحه    الشافعيّ  كان وكذلك ،وسّلم عليه

 حضر الصوفّية من رجال أنّ  الباب، هذا يف يذكر ما نوادر من وهو ،"واخللطة العزلة" يف اخلطّايبّ 
 ورأى الرجل هذا حضر وملّا .اجمللس بطي  ويُ  ،الشافعيّ  له تطّيبيَ  امهابً  اجملسً  وكان ،الشافعيّ  جملس
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 إىل انظر هذا، الشافعيّ  عن يقول يعين ،(اغدً  ألريّنه ،بطّال ،البطّ ): قال فيه هو وما الشافعيّ 
 خلق. كلّ  من ينسلخ األدب من انسلخ إذا اإلنسان

    الشافعيّ  جلس فلّما جلس، مثّ  ،شاربه على األذى -اهلل أكرمكم- وضع الثاين اليوم من جاء فلّما 
 قال حىّت  ،اشيئً  جيدون فال (ثيابكم تفّقدوا نعالكم، تفّقدوا): يقول وكان ،ذلك شمّ     تعاىل اهلل رمحه
 القذر وضع قد به فإذا إليه فُنظر ،(اهلل عبد أبا يا ههنا): قال الرجل، ذلك من اقريبً  كان ممَن رجل
 النجاسة، وعليه صّلى ألنّه ؛الصالة يعيد أن وأمره ،وُضرب ،فأُّدب الشافعيّ  به فأمر شاربه، على
 .الظاهرة وطهارته ،صالته ضّيع فهذا ،أهله وعن العلم عن نسالخاال أثر على يدّلك ممّا وهذا

 ،اخلطايب يف "العزلة واخلُلطة" ها فيما يغلب على ظين فيما قرأتها ذكر وهناك قصة أخرى، أظن أنه أيضً 
وإن كان ذكر فيه مجلة من الضعاف وما أشبهها إال أنه كتاب ال  ،ذا الكتاب ما أحسنه وأروعههلويا 

لوة لكل حزين، وأنس لكل مستوحش، طالب العلم، وخصوصا يف أزمنة الفنت، فإنه سَ  يستغين عنه
 زلت أوصي إخواين ومن لنا وصول إليهم هبذا الكتاب والعناية به، فإنه كتاب عظيم.  وما

كان إذا حدث طالبه ميد رجليه، و ، اوكان رجل مهابً ، ود بن علي الظاهري كان يف اجمللسذكر أن داو 
بن علي ضم رجليه وكان فيه مهابة، فلما رآه داود وحضر اجمللس وهذا الرجل  ،رجل ويف يوم جاء
العلماء وكم يؤث ر على انظر إىل اخلروج على –مث تغيب الرجل  ،كأنه أعجبه مْستهيلفت إليه،  

ل عنه، د بن علي الظاهري فما وجده، فسأو او تغيب ذلك الرجل، فلما تغيب تفق ده د -اإلنسان
د بن علي الظاهري، وإذا به قد وضع على إحدى عينيه الشمع و ا ُوجد جيء به إىل داو فُوجد، فلم

شحب وجهه ونل جسمه، تغري. فلما  ،ل وشحب وجههوقد نِ  ،مش عها، لص قها، غط اها-األمحر 
اك الذي على جملسنا؟ قال: نعم. قال: وما ذد بن علي قال: مالك؟ أما كنت تغشانا يف و رآه داو 

له بعني. قال: وما لك قد نفت ل: إين نظرت إىل الدنيا فإذا ما أنظر إليه بعينني كما أنظر عينك؟ قا
 .-أو هذا املعىن- على احلياةزلت  ذا؟ قال: ماهك

وإال  ،يث جير بعضه بعضاألن احلد ؛ما كنت أدري أنين سأذكر مثل هذه املواقف وهذه القصص 
 طالب العلم وبقراءهتا. ح العلم احلسنة اليت يعتين هبا لَ فهي من مُ 



 ]الشيخ مصطفى مبرم[                                                                                ]الدرس األول نخبة الفكر[ 

13 
 

ألنك صليت على غري  ؛الشاهد، أنه ملا جيء له به ورآه على هذه احلال، قال له: أعد صالة شهرا
وأمر مبعلم أن يعلمه. انظر إىل طالب العلم إذا كان ال  -يتوضأ وهذا الغطاء على عينه كان-وضوء 

يفلح؛ وهلذا كان بعض األئمة أن  ب هبا، واألخذ من مسته فقل  ات وسكنات شيخه والتأديبايل حبرك
 ."ما كتبت سوداء على بيضاء؛ إمنا أنظر إىل مسته ودله حضرته عشر سنني"ن حضر أمحد يقول: وممِ 

شيخ مشاخينا العالمة فيما قرأته على تلميذه الشيخ اهلل  رحم، و وهذا الباب، باب طويٌل كثرٌي جًدا
 قال: -رمحه اهلل–ظ بن أمحد احلكمي هادي بن علي املدخلي وأنه قرأه على الشيخ حاف

 فقد ظفرت ورب اللوح والقلم   يا طالب العلم ال تبغي به بدال
 والقيمداب واآل ،والفعل ،يف القولِه    اعرف قدر حرمتالعلم و  عظ مو      

ثري من العلم، وكذلك هذا العلم حيتاج إىل معرفة أدبه، نن إىل كثري  من األدب أحَوج منا إىل ك
 األدب مع العلم نفِسه. 

هنا إىل طالب العلم أنه ينبغي له أن يتأدب بآداب طالب احلديث، وما  -رمحه اهلل–احلافظ  أشار
نظر إىل أكمل األماكن فافعلُه فإنه هو األدب الذي أمر اهلل ا -اآلداب الشرعية-عظمها من آداب أ

وتضييع  تااخلطأ االشتغال بالتتم )ومنقال الشمين:  ورسوله عليه الصالة والسالم.اهلل به 
 املهمات(.

ِل َواْْلََداءِ وقِت وَ : )-رمحه اهلل-قال   .(ِسنِّ التََّحمُّ

أي: أن يتعرف طالب احلديث على السن الذي يصح فيه حتمل الراوي والس ن الذي يصح  فيه  
يعين من  ،فمنهم من حيد ذلك بالسن ،-رمحهم اهلل–ه. وهذه املسألة قد اختلف فيها العلماء ؤ أدا

وهؤالء اختلفوا بعد ذلك يف السن الذي يبتدئ معه سن التحم ل، ومن قال بالتحديد  ،جهة السنني
 النيب   من َعَقْلتُ )) قال: -رضي اهلل عنه-كما جاء عن حممود بن الربيع   ،الس نوي تسك ببعض املروي

وهذا عند البخاري، منهم من  3((ِسِننيَ  مخسِ  ابنُ  وأنَا وْجِهي، يف اجَم ه جَم ةً  وسل م عليهِ  اهللُ  صل ى
عني  أنه ال يتميز بسنٍّ م -و التحقيقوه-ولكن الذي عليه احملققون  ؛حيددها بأربع سنني وهكذا

                                                           

حكم ، 77: الجزء أو الصفحة، صحيح البخاري: المصدر: البخاري، المحدث، محمود بن الربيع األنصاري: الراوي

: صحيحالمحدث
 0  
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وحقيقته أنه ميي ز ما يسمع، هذا هو  ،وإمنا يرجع ذلك إىل أن يعقل ما يسمع ،يبتدئ معه التمييز
 الذي ينبغي. 

وبعض احملدثني بالغ فلم يصحح إال بعد العشرين، وبعضهم قال بعشر سنني كأهل البصرة، وبعضهم 
 من املبالغة.  ثني كأهل الشام... كل هذا فيه نوعقال بعشرين كأهل الكوفة، بعضهم قال إىل ثال

 .فقد حصل له السماع وصحته فإذا أحسن اخلطاب ورد اجلواب

ا إاّل ويف األئّمة من له له سّن ينتهي إليه فيبتدئ منه الطّالب، ولن جتد سن   ا ليسوأّما األداء فإنّه أيضً 
 ابلد ال يزال أشياخه ومعّلموه فيهولكن إن كان يف ال ،فليس املعترب هو السنّ  ،نظري فيه يف اإلمامة

و األربعني فإّن سّن العشرين أو الثالثني أالوأّما  ،ال يتصّدر قبلهم أو قبل أن يأذنوا لهفإنّه ينبغي له أ
فتاء إمام دار اهلجرة جلس لإل -رمحه اهلل–    فمالك بن أنس  ،هذا جتد يف األئّمة الشيء الكثري

 .سنة عشرة بل بعضهم قال أنّه كان ابن سبع ،نّيف وعشرين سنة ابن واإلقراء والّتحديث وهو

صّنف كتاب  -لك الكبريذاك ما- وذكروا أّن ابن أيب زيد القريواين والذي يلّقب مبالك الصغري 
 وهو يف السابعة عشرة من عمره.  "الرسالة"

ا للمؤمنني وهو عمر بن عبد وإذا نظرت إىل أّول جمّددي اإلسالم باإلمجاع وقد كان عاملا وخليفة وأمريً 
فالسّن ليس له ُتويف وهو يف التاسع والثالثني من عمره؛  يعين ويّف ومل يبلغ األربعني،العزيز فإنّه تُ 

نصيحة "كما ذكر اخلطيب يف النّصيحة   ،نعم استحّب بعض أهل العلم أن ينتظر إىل األربعني ،ديدحت
سمع وغريه كثري لكن إذا احتاج الّناس إليه وإىل علمه فإنّه البّد له أن حيّدث وأن يُ  "أهل احلديث

 الّناس وأن يدعوهم.

 

 (لحفظ والكتابباوصفة الضبط ) :قال

وضبط   ،ضبط صدر :وأّن الضبط ينقسم إىل قسمني ،بيانه يف أّول الكتابوهذا تقّدم معنا شرحه و  
 ،وما أشبه ذلك ،قطوالن   ،والّشكل ،أن يضبط كتابه بالكتابةمن وأّن ضبط الكتاب البّد فيه  ،كتاب
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 كما  ،ايعجبه ذلك جدً  –رمحه اهلل تعاىل  –، وكان اإلمام أمحد أللوانوالتمييز با ،والّتأخري ،والّتقدمي
شعيب بن أيب محزة عند ابنه بشري فإنّه أعجب به، ومن أراد هذا الضبط وآدابه وكيفّية   ى يف كتابرأ

فإنّه هناك رسالة قّيمة يف هذا الباب للّشيخ الدّكتور  ،كتابة احلديث وما خيتصر وما ال خيتصر منه
مة يف احلقيقة يف هذا د عظيفيها فوائ ،"ضبط كتابة احلديث"مطبوعة  –وّفقه اهلل  –عبد اهلل البخاري 

 ، يعين يف مثل هذا املوضع.الباب

 ،فيغفل قارئ احلديث "،قالث: "ال يكتبون بني صيغ األداء للحدي وجرت عادة أهل احلديث أهّنم
البّد أن يفصل  ،هذا غلطو  .."،حّدثنا عبد اهلل ساملحّدثنا  حممدحّدثنا " :احلديثكتاب فيقرأ  

هو قد أساء  :فقال ؟رواية من فعل هذا مساع أو صحّ يهل بن الصالح ا سئلحىّت  "؛قال   : "بينهما ب
 ويصّح له مساعه.  -أو هبذا املعىن-

 وهذا كما تقّدم.  (َوِصَفِة ِكَتابَِة اْلَحِديثِ ) :قال

  .كتابة غريه  عنكتابة املصحف   يزمن املقرئني وعلماء اإلمالء بتم يقولون نوهنا أنّبه على أّن م

وما  ،وما يكتب ،ما حيذف -كما قلت لكم– يعين ماهي صفة كتابته (ِكَتابَِة اْلَحِديثِ َوِصَفِة  ) :قال
 هذا البّد وأن يتعرّفه طالب احلديث، والكتب يف هذا مصّنفة.  ،اينطق وليس مكتوبً 

 وما شابه ذلك. ،كيف الشكل  ،كيف النقط ،ما هي صفة كتابة احلديث

 الّشيخ عرض كتابه، اخلالف وارد بني أهل العلم يف القراءة علىمن املهّم أيضا معرفة َوَعْرِضِه( ) :قال
؛ -رمحه اهلل تعاىل –    مام مالك وال خيفاكم قّصة هشام مع اإل ،آخر أو الّسماع منه أو الّسماع من

فضربه عشرة  ،د أن يسمع من اإلمام مالكير كان يّما هشام فأو  ،ان أن يقرأ عليه الّتلميذألّن مذهبه ك
 ،فحّدثه بعشرة أحاديث .أن حتّدثين :قال ،وقال ما يذهب عنك ما وجدت ،اعتذر إليه مثّ  ط،واسأ

 وزدين يف احلديث.  ،زدين يف الضرب :فقال

 ،وكيفّية إمساعه ،يعين مساع هذا احلديث، كيفّية مساعه)َوَسَماِعِه ، َوِإْسَماِعِه ، والرِّْحَلِة ِفيِه(  :قال
وما أحسن جمالس  ،نقرض يف هذه األّمة ومل يعد هلا جمالس تعقدكادت أن تذهب وأن ت  سوهذه اجملال

 .السّماع إذا تؤّدب بآداب احلديث فيها
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حىّت قال وعلى اخلصوص مساع الّصحيحني  ،افكانوا حيرصون على مساع الكتب السّتة خصوصً  
ب العلم، وطل ،والرحلة ،فالسماع ،"دفع عن هذه األّمة برحلة أصحاب احلديثيُ " :بن أدهم إبراهيم

إن هذا مما ُيستهَجن عليه طالب العلم أال يقرأ الصحيحني فضاًل  ؛مساع الكتب املصنفة يف احلديث
عن قراءة الكتب الستة، فضاًل عن قراءة الكتب التسعة، هذا ال ينبغي له أن يكون عليه طالب 

 العلم.

 فقال: ،مث ذكر أنواع املصنفات يف كتب احلديث       

يوِخ، َأْو اْلِعَلِل ، َأْو اْْلَْطَراِف( .َوَتْصِنيِفِه )  ؛ ِإمَّا َعَلى اْلَمَسانِيِد ، َأْو اْْلَبْ َواِب، َأْو الشُّ

 ما يتعلق مبكتبة احمَلد ث أو مكتبة طالب احلديث. هذا 

 ،سنداملصنفون يف علوم احلديث هلم أغراض: فمنهم من ُيصنف على املسانيد، وهو ما ُيسَمى بامل
 .-رمحه اهلل تعاىل–"مسند اإلمام أمحد"  :مهاومقد   ،وإمامها ،سهاورأ ،وأشهرها

يعين على معجم -والذين ُيصنفون على املسانيد هلم أغراض، منهم من جيعلها على املعجم  
مبعىن أنه -رضي اهلل عنهم–، ومنهم من جيعلها على املتقدمني يف اإلسالم من الصحابة -احلروف

فة األطراف" نافع يف هذا عر مب روى عنه، وكتاب "حتفة األشراف من ويذكر ،يذكر أحاديث الصحايب
 معرفة الصحابة ومعرفة من روى عنهم.يف  ،الباب

يعين الكتب املصنفة على أبواب الفقه، وهذه أيًضا ختتلف أغراض األئمة فيهم، َأْو اْْلَبْ َواِب( قال: )
 لكل  وجهة هو موليها. هلم هذافمنهم من يقدم كتاب وقوت الصالة كمالك، ومنهم الطهارة، و 

يوِخ( قال: ) يدخل يف املسانيد "معجم الطرباين  -وينبغي أن يُ َنبه عليه- ،ويدخل يف املسانيدَأْو الشُّ
، فبعض املصنفني -رمحه اهلل-شيوخ املصنف  ترتيب عجم علىواألوسط فإنه م وأما الصغري ،الكبري"

وأما "الكبري" فإنه على  ،و"معجمه األوسط" ،غري"ُيَصنف على معجم شيوخه ك "معجم الطرباين الص
 مسانيد الصحابة.
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 ،""علل الدارقطين    ى علل احلديث كنفون علُيصمن فإن طوائف من أهل العلم )َأْو اْلِعَلِل(  قال:
 .-رمحهم اهلل تعاىل–وما أشبهها من الكتب  ،و"علل أيب حامت"

 ديث.احيعين أطراف األ)َأْو اْْلَْطَراِف( 

 :-رمحه اهلل–ل قا

ملاذا قال النيب  ،كسبب النزول  وسبب احلديث ،احلديث ورود ما هو سبب )َوَمْعرَِفُة َسَبِب اْلَحِديِث(
 صلى اهلل عليه وسلم ذلك؟ بسبب معني. 

 َوَقْد َصنََّف ِفيِه بَ ْعُض ُشُيوِخ الَقاِضي أِبي يَ ْعَلى ْبِن اْلَفرَّاِء(،)

 وهو كتاب مطبوع. وهذا له أمثلة كثرية. ،ا للسيوطيوهناك "أسباب ورود احلديث" أيضً 

 : -رمحه اهلل–قال 

ُفوا ِفي َغاِلِب َهِذِه اْْلَنْ َواِع()   .غالب هذه األنواع ُصنفت فيها الكتب املفردة وَصن َّ

  .يعين أنه يتناقلها بعضهم عن بعضوِهَي نَ ْقٌل َمْحٌض( )

ْعرِيِف(     ما يُعرِفك هبا، وإمنا يُ َعرفك هبا طلب العلم.مبعىن أنك ال حتتاج إىل)ظَاِهرُة الت َّ

 وال خيلو منها شرح. ،ألنه ال خيلو منها كتاب ؛لكل نوع منهاأي  )ُمْستَ ْغِنَيٌة َعِن التَّْمِثيِل(

ٌر، فَ ْليُ َراَجْع َلَها َمْبُسوطَاتُ َها( مث قال: )  قد انتهى-رمحه اهلل تعاىل–هبذا يكون احلافظ َوَحْصُرَها ُمتَ َعسِّ
 امللك الوهاب. -تعاىل–من هذا الكتاب، وقد انتهينا منه بفضل اهلل 

 -تعاىل-الدرس القادم يف الليلة القابلة، سأذكر إن شاء اهلل  -تعاىل-إن شاء اهلل  ،وكما قلت لكم
وذكر األسانيد، ومن كان عنده أيًضا إشكاالت أو  ،كالتمثيل على املعضل  ،بعض االستدراكات

يف الدرس  -تعاىل-أو أنواع العلو، نناقشها إن شاء اهلل  ،د يف متصل األسانيدكاملزي  ،هناك غموض
 .-تعاىل–القادم، حىت خنرج بالفائدة اليت نرجوها إن شاء اهلل 

°°°°°°°°°°°°°°°°° 
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 ونقرأ ما تيسر يف كتاب الشيخ النجمي حىت ترسلوا مسائلكم.

 :-رمحه اهلل–قال 

 فصل

 ،ساقها مساق الذم يف مواضع كثرية من كتابه -عز وجل–ألن اهلل  ؛دعةومما سبق نعلم أن احلزبية ب
ومنها ما  ،وحذر منها يف أحاديث كثرية منها ما ُكتب هنا ،وهنى عنها رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم

مل ُيكتب، وما توارد عليه كتاب ربنا وسنة نبينا صلى اهلل عليه وسلم من ذم التفرقة واحلزبية هو ما 
 الصحابة والتابعني ومن بعدهم من أئمة الدين. سلفنا الصاحل جرى عليه

 بذة عنهم: وإىل القارىء نُ 

 يقول:  -رضي اهلل عنه-فهذا أبو بكر الصديق 

إمنا أنا مثلكم وإين ال أدري لعلكم سُتكلفوين ما كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يُطيقه، إن اهلل "
 ."اآلفات فإن استقمت فتابعوين وإن زغت فقوموين اصطفى حممًدا على العاملني وعصمه من

 ."اتبعوا وال تبتدعوا فقد ُكِفيتم"يقول:  -رضي اهلل عنه–وهذا عبد اهلل بن مسعود 

 ."كل بدعة ضاللة وإن رآها الناس حسنة"يقول:  -رضي اهلل عنه–وهذا عبد اهلل بن عمر 

املسجد، وقد حتلقوا ومعهم حصى يعدون  عليهم يف أتىوقال عبد اهلل بن مسعود أيًضا للقوم الذين 
أن ال يضيع من  حسناتكم  فأنا ضامنعدوا سيئاتكم "هبا التسبيح والتكبري والتهليل، قال هلم: 

. وحيكم يا أمة حممد، ما أسرع هلكتكم، هؤالء صحابة نبيكم متوافرون، وهذه ثيابه مل تبلى، شيء
لة أهدى من ملة حممد، أو مفَتِتحوا باب ضاللة. وآنيته مل ُتكسر. والذي نفسي بيده، إنكم لعلى م

 ."ما أردنا إال اخلري. قال: وكم من مريد  للخري مل ُيصبه ،قالوا: واهلل يا أبا عبد الرمحان

لعدي بن أرطأة حني كتب إليه يستشريه يف  -رضي اهلل عنه وأرضاه–وكتب عمر بن عبد العزيز 
 أما بعد،" فقال: القدرية بعض 
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واترك ما أحدث احملِدثُون فيما قدجرت  ،واتباع سنة نبيه ،واالقتصاد يف أمره ،بتقوى اهللفإين أوصيك 
خالفها من اخلطأ نته، فعليك بلزوم السنة فإن السنة إمنا سنها من قد عرف ما يف و به سنته وُكُفوا مؤ 

 وببصر ا،وقفو  علم على فإهنم ألنفسهم، القوم به رضي مبا لنفسك فارض والتعمق،والزلل واحلمق 
 ما بعدهم حدث أمر قلتم فلئن ،أحرى فيه كانوا وبفضل ،أقوى األمور كشف على وهم كفوا، نافذ

 مبا منه تكلموا فقد األسبقون هلم إهنم ؛عنهم بنفسه ورغب ،سنتهم غري اتبع من إال بعدهم أحدثه
 .   "يشفي ما منه ووصفوا ،يكفي

 عبد وعن. واملشتبهات البدع: قالوا 4﴾ فَ تَ َفر َق ِبُكْم َعن َسِبيِلهِ  لَ َواَل تَ ت ِبُعوا الس بُ ﴿ قوله يف جماهد وعن
  :وتال ،"السنة غري له اسم ال ما هي": قال السنة عن أنس بن مالك سئل: قال مهدي بن الرمحن

 .﴾ُكْم َعن َسِبيِلهِ َواَل تَ ت ِبُعوا الس ُبَل فَ تَ َفر َق بِ  ۖ  َهٰ َذا ِصرَاِطي ُمْسَتِقيًما فَات ِبُعوُه َوَأن  ﴿

 خطاً  له خط صلى اهلل عليه وسلم النيب أن مسعود ابن حديث اهلل شاء إن يريد العالء بن بكر قال
 .أخرى دون ببدعة ختتص ال البدع طرق جلميع اآلية مشول على يدل التفسري فهذا .احلديث وذكر

 .املوفق واهلل

 اْلسئلة

 يجدها؟ ولم إحالة أحلت بأني يسأل حال كل على هذا :١السؤال

هَمل بنوع يتعلق مبا -تعاىل- اهلل شاء إن عنديا هذ سأجعل :الجواب
ُ
 بعض ألن ؛وأراجعه ،امل

 .ختتلف قد النسخ وبعض األرقام

 يتبين أحدهما ختصاصوبا: )-اهلل رحمه– قوله في ختصاصاْل يكون كيف :2السؤال
 ؟(الُمهَمل

 يف يشرتكون ممن غريهم دون التالميذ بعض به خيتص الرواة بعض أن هو ذلك شرحنا :الجواب
 هذا كان فإذا ،بالشيخ ذلك منيز فإن ا الطبقة ونفس االسم نفس يف اشرتكوا فإذا ،والطبقة االسم

                                                           

(150)سورة األنعام:  
8  
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 له ومالزمةً  ختصاًصاا األكثر إىل ننظر فإننا ،زيد بن ومح اد سلمة بن كحم اد: مثاًل  رواة له الشيخ
 .الراوي هذا أراد إمنا أنه وعلى ،إمهاله على يدل هذا فإن -ثنياحملد عند طريقة وهذه– أمهله فإذا

 تحفة" كتاب على به تنصحون الذي المحقق – وإليكم – إليكم اهلل أحسن: ٣السؤال
 للمزّي؟للحافظ  "اْلشراف

 أنصحكم ال آخر حتقيق هناك ،حتقيق وأول حتقيق أحسن هو يعين الصمد عبد كتاب هو :الجواب
 .به كمأنصح الذي هذا ،به

 الصحيح؟ في والعلة الشذوذ عدم يشترطون يكونوا لم المتقدمين هل :٤السؤال

 إىل يرجع أحدمها كان وإن ،النوعني هبذين إال العلم هذا يف وتي زهم علمهم كان ما :الجواب
 يكون أن احلديث صحة يف يشرتطون ال إهنم يُقال فكيف ،العلة من نوع هو الشذوذ أن أعين ،اآلخر
 .بصحيح ليس هذا .علة وال شذوذ يهف ليس

يكون الحديث عندهم بذلك  نقالتهما اتصل سنده وعدلت  هيقول بل يُ َعرِفون :٥السؤال
 البخاري بناًء على هذا اْلمر. اإلمام وجود الشاذ في صحيحو  ،صحيًحا ولو كان شاًذا

دوا على اخلليل يف ق، بل انتقهذا القول ليس بصحيح، وليس لقائله برهان وال حتقيال،  الجواب:
رشاد" أنه جعل الشاذ من باب الصحيح واألصح، بل هم يقولون البد أن خيلو من الشذوذ "اإل

 والعلة القادحة.

 ماذا يفيد خبر اآلحاد المجرد والخالي من القرائن؟: ٦السؤال

-، والظاهر -رمحه اهلل تعاىل–هذه املسألة فيها قوالن ألهل العلم، ومها قوالن لإلمام أمحد  الجواب:
الشيخني له أو كإخراج أن املسألة وجدانية، فإن احلديث الفرد الذي مل حتتف به القرائن   -واهلل أعلم

يكون من سالسل األئمة املعروفني، أن هذا راجع إىل الوجدان، مبعىن أنه على حسب ما بقوم يف 
ه منه وكنت قد سألته عن مسعت. -عليه رمحة اهلل ومغفرته–نفس الباحث، وهذا اختيار شيخنا مقبل 
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املقرتح "وأظنه مكتوب أيًضا يف ، -رمحه اهلل تعاىل–    يًضا، وهو مسجل على كل حال بصوته هذا أ
 ونسب هذا للعالمة ابن األمري أو ابن الوزير. "،يف أسئلة املصطلح

 : ممكن توضيح العلة القادحة، ومتى تكون قادحة؟٧السؤال

ثقة بضعيف،  ايكون الراوي قد مسع من شيخه مثاًل، أو أبدل راويً ال من العلل القادحة أالجواب: 
 مرة يرفعه، هذا كثري جًدا.مرة يُوقفه و موصواًل، مرسال ومرة يرويه أو اضطرب يف احلديث، مرة يرويه 

ن وهذه الكتب ال جتعلنا حمدثني وال جتعلنا و أن دراسة هذه املت -بُورك فيكم-وينبغي أن تعلموا  
وبعد ذلك ميشي  ،منا هي دراسة نظرية حُيط هبا طالب العلم أول قدمه يف علم املصطلحوإ ؛ُحَفاظًا

؛ أما أن ينتظر طالب العلم يف أي مع طلب العلم ومع طلب احلديث، وستتبني له هذه األمور كلها
 فن  يدرسه من الفنون املختصرة أن يأخذ فيه كل شيء فلن حيصل شيًئا.

تنكشف بذلك بعض فتأنس بدروسكم نحن في بَلد الكفر : أحسن اهلل إليكم نس٨السؤال
 فجزاكم اهلل خيًرا.  ،غربتنا

 ؟بارك اهلل فيكم هل من معاني مولى النزيل

أنه من معاين املوىل، فمن نزل -فيما أعلم–ال، النزيل ليس من معاين املوىل ومل يذكروه  الجواب:
 الن؛ إال إذا دخل يف حلفهم.بأرض قوم  يُقال نزيل كذا وكذا، وال يُقال موىل بين ف

وثبتنا اهلل وإياك، نذكرك فيه حبديث رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  -بارك اهلل فيك–وما تستشعره 
اَلُم َغرِيًبا َوَسيَ ُعوُد َغرِيًبا َكَما َبَدَأ َفطُوََب سْ بََدَأ اإِل )) يف صحيح مسلم، من حديث أيب هريرة وابن عمر

 .((لِْلُغَربَاء

  احلافظ ابن القيم إذ يقول يف ميميته:ورحم اهلل

ُخي مُ  وفيه    ا األوىل من      ازُلكَ     **    ف   إهن       ا ع     دن جن      اتِ  َعلى ف  حي  
 امل

 ونسل    مُ  أوط    انِن     ا إىل ع     ودُ ن    **    ت َرى فه     ل الع    دو   س    يب ولك        ن ن   ا

 ُمغَرمُ  فَ ْهوَ  أوط    انُهُ  ب   ه وَشط     تْ     **  نَ      أى إذا الغ      ريبَ  أن   َزع       موا   دوق   
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 حَت     ك مُ  فين    ا األعداءُ  أْضَحتِ  هلا   **  اْلت   ي  ُغربَتن      ا ف        وقَ   اغت ِ       راب وأي  

 

 إذ يقول:  -اهلل تعاىل رمحه–ورحم اهلل شيخ مشاخينا حافظ حكمي 

 5يتقد وه و ص ربا اجل مر كقابض**  به واملستمسكني الدين غ ربة يا

 ورحم اهلل الشاطيب إذ يقول:

 6 اْلَبالَ  ِمنَ  فَ تَ ْنُجو مَجْر   َعَلى َكَقْبض   ** بِال يِت  َلكَ  َمنْ  الص رْبِ  َزَمانُ  َوهَذا

ل آخر، هل يُعد هذا دهم في راٍو وعدَّ إذا َجرَّح أح-وفيكم–بارك اله فيكم : ٩السؤال
 يعني في الجارح والمعدل؟أحدهما،  يكون طعًنا في بين الجارح والمعدل التعارض

فإن أهل احلديث هم صفوة الناس وخنوهتم وهم ليسوا  ،وال يكون ذلك ،كالو ال واهلل،  الجواب:
ريهم، فإذا اختلف األئمة يف ئهم بالنسبة لغواهبم أكثر من خطولكن ص ،كما يقول الذهيب  ،معصومني

غري مرة، إن طريقة -رمحه اهلل–وهذا ما ذكره لنا شيخنا مقبل  ،تعديل راو  وجترحيه فإن طريقة احلافظ
واملسألة  .فنتوسط فيه ؛ويعدله بعضهم ،احلافظ ابن حجر أنه يتوسط بينهم فرمبا جُيَرِحه بعض احملدثني

  اجتهادية فيما يتوسط يف القائل.

التي يسلكها طالب العلم عندما يقف على حديثٍ  ما  باختصار : ما هي المراحل۰۱السؤال
 تخريجه ودراسة سنده؟ل

عرفة مبهذا خيتلف باختالف نوع البحث، فإذا كنت ستبحث يف حتفة األشراف، فابدأ أواًل  الجواب:
 الصحايب، فإذا كان الصحايب من املكثرين، يعين الذي كثر الرواة عنهم كأيب 

 مثاًل، فإنك تعرف الراوي التابعي عنه، فإذا كان هذا الراوي التابعي ممن أكثر عن أيب هريرة

 ، طبقة اتباع التابعني، حىت ينحصر لك األمر فيبقى هريرة، فإنك تنظر إىل طبقة من بعده
                                                           

.القصيدة الدالية للشيخ حافظ احلكمي  5  

.حرز األماين ووجه التهاين للشاطيب   6  
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فمعىن هذا أن هذا احلديث يف حديث هؤالء اخلمسة فتصل إليه  ؛ن عن هذا الراويو مثاًل مخسة يرو 
أو  ،وكتابة أسانيده ،وبعد ذلك بعد أن تنتهي من ختريج هذا احلديث من الكتب الستة .ة أيسربطريق

فال يُنظر  أما الصحيحة ،د يعين السنن األربعما شابه ذلك، نظرت يف أسانيده أقص وأ ،التسعة
 فيهما.

 عبشي رجل معروفالرب لها مثل يقول أحمد في عمار : لم ندرك المسألة التي ضُ ١2السؤال
 روى عنه شعبة.

حتملوا رواية بعض األئمة عن ا -رمحهم اهلل-أن بعض العلماء  هذه املسألة هي مسألةُ  الجواب:
 عنه إال واحد. بعض الشيوخ وإن كان مل يروِ 

عنهم إال واحد مجاعة وقعوا يف  روى عنهم البخاري ومسلم ومل يرو وعندي يف مدونايت ممن
أذكر لكم يف ذلك  إن كنت ملنص على مجاعة منهم؛  -رمحه اهلل- الصحيحني، وكذلك أمحد

 .-رمحهم اهلل–وإال فله نظائر كثرية يف كالم أئمتنا  ،اجمللس إال رجاًل واحًدا أو مثااًل واحًدا

فمثاًل عبد ، -رمحه اهلل تعاىل–وما قاله اإلمام أمحد  هذا الرجلذكر بسبب هذا هو املراد مبا ذكرناه أو 
عنه سوى بيان  روء وامسه سليم بن أسود احملاريب الكويف أخو األشعث هذا مل يالرمحان بن أيب الشعثا

 ، ميكن أن جنعلها من فوائد الدرس القادم إن شاء اهلل.وهذا أيًضا له نظائر بن بشر األمحسي.
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